
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 שעות(  6) כלים דיגיטליים -הטכנופדגוגי שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 :  מבוסס מתווהקורס 

 

    רציונל:

ותרגול בשגרה יאפשר יצירת קשר מיטבי בחירום, כל   21הכרה של כלים דיגיטליים תשפר את הפדגוגיה במאה ה 

 תוך שימת דגש על טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה ולא ההיפך.זאת 

 

  גננות  : קהל היעד

  שעות 6מודולה של  : היקף ומבנה הקורס 

  2  :מס' מפגשים

  רביעי   : יום הקורס

  26.1.22  : מועד פתיחה

 עדי ניר לוי   הקורס: מרצה 

פי דרישות -משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על 80%חובת נוכחות לפחות  :דרישות הפיתוח המקצועי 

 ההשתלמות

 

  :מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

   הכרת הטכנולוגיה בשירות הפדגוגיה •

 לומד לפעלן יצירת  מפגשים סינכרוניים פעילים ומפעילים ו הקניית כלים ליצירת •

 פדלט וכלים שיתופיים נוספים  יישומי גוגל,   תיפעול •

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  :ראשי פרקים עיקריים

 יישומי גוגל: דרייב, גוגל פורמס, אלבום תמונות שיתופי הכרות עם  .1

 למידה שיתופית   .2

 

 רכיבים יישומים 

  התנסות בכלים הדיגיטליים הלכה למעשה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ירוט המפגשים פ

 מפגש ראשון 

  26.1.22תאריך מפגש: •

 סינכרוני (   , למידה קבוצתית, למידה אישית, למידת עמיתים וכו'סינכרוני, סינכרוני-ההוראה )א  מסגרת •

 הרצאה והתנסות  (:ועוד  כתיבה, יצירהמשח', דרכי למידה במפגש )הרצאה, דיון, עיון,  •

       16.30-19.00  (:או טווח ימים )שעת פתיחת וסיום המפגש   למידהזמן  •

 3   שעות : סך  •

  עדי ניר לוי  שם המרצה:  •

יישומי גוגל: שימוש מושכל בדרייב, גוגל פורמס בשימוש עם ההורים, אלבום  הכרות עם    נושאים במפגש: •

   תמונות שיתופי

 

 ניש מפגש 

  23.2.22תאריך מפגש: •

 סינכרוני (   , למידה קבוצתית, למידה אישית, למידת עמיתים וכו', סינכרוניסינכרוני-)אההוראה   מסגרת •

 הרצאה והתנסות (: ועוד  משח', כתיבה, יצירהדרכי למידה במפגש )הרצאה, דיון, עיון,  •

            16.30-19.00  זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 3   סך שעות :  •

 עדי ניר לוי  שם המרצה:  •

  לוח פדלטולמידה שיתופית    נושאים במפגש: •

 :יהביבליוגרפב
 

  13גן -אינה פלוטוב, רינת אלפיה, עלון דע / רחוק זה בעצם קרוב. שימוש בחדרים וירטואליים מבוססים ועידות וידיאו .1

 8-19,תש"ף, עמ' 

 29-20,תשע"ט, עמ'  12גן  - ׀ אילת שלוסר, עלון דע העתיד כבר גן  .2

 69-58,תשע"ד, עמ'   7גן - | אינה פלוטוב, עלון דע גן שלנו מתוקשב הוא .3

 69-56,תשע"ב, עמ'  5גן -לוי, עלון דע -| אורנית ספקטור  חשיבה על מחשב בגן  .4

 פתוח  הפיזיטלי המרחב ?סגור  הספר בית! .5

 
 :וובילוגרפיה

  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 
 

 :(כולל מספר ת.ז.)רקע מקצועי בקצרה  אודות המרצה

 .מנהלת גן קרקל בחצבה, מובילת אשכול ערבהמדריכת תקשוב, עדי ניר לוי, 
 

https://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Lemida_Merahok/Rahok_Ze_Karov.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Lemida_Merahok/Rahok_Ze_Karov.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Lemida_Merahok/Rahok_Ze_Karov.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/93/97/47-qRGCy9HQlm.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/43/45/75-SHeG6LpuTM.pdf
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/43/44/67-ksHV1L263M.pdf
https://www.edunow.org.il/article/3972
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

